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Daniël Binns

Om veranderingen in de zuurgraad en in het niveau van voedingstoffen in uw bodem in de gaten te houden, is het belangrijk dat er periodieke bodemanalyses worden verricht. Er bestaat een heel scala aan alternatieven voor een gedegen bodemanalyse, maar van geen van deze initiatieven is gebleken dat ze onafhankelijk en nauwkeurig zijn. Daar komt bij dat de informatie die uit deze alternatieven wordt gewonnen vaak
verwarrend en inconsistent is. Dit artikel wil u helpen bij het interpreteren van de ogenschijnlijke overdosis
informatie die op u afkomt in het testrapport naar aanleiding van de analyse in het laboratorium.

Gezonde plantengroei
Zover WIJ weten ZIJn er 13 essentiële
elementen 1n de bodem nod1g voor
een gezonde plantengroei. Naast
deze elementen ziJn er 3 voedingstoffen nod1g d1e n1et u1t de bodem
kunnen worden betrokken, maar Uit
de atmosfeer en Uit water. Deze
stoffen zijn koolstof (C), zuurstof (0)
en waterstof (H) en vormen samen
het grootste deel van de vaste stof
van de plant. De in de plant aanweZige koolhydraten zijn uit deze elementen samengesteld . De emge
reden waarom we er n1et vaak aan
denken dat deze stoffen essentieel
zijn is het fe1t dat we ze n1et hoeven
toe te voegen v1a bemesting of dat
ze Uit de bodem moeten worden

betrokken.
De 13 u1t de bodem betrokken voedingstoffen kunnen worden onderverdeeld in macronutriënten en
micronutnënten . Macronutriënten
ZIJn 1n grote hoeveelheden nod1g, ze
bestaan u1t st1kstof (N), Kalium (K),
fosfor (P), calCium (Ca), magnes1um
(Mg) en zwavel (S) Micronutriënten
komen bmnen de plant 1n zeer kletne
hoeveelheden voor en bestaan uit
chloor (Cl), 1jzer (Fe), mangaan (Mn),
borium (B), zmk (Zn), koper (Cu) en
molybdeen (Mo) Al deze stoffen
moeten 1n toerelkende hoeveelheden
aanwez1g zijn en worden gemeten in
deeltjes per m1ljoen (Parts per
M1111on, ppm) van het bladweefseL

pH-waarde
Zoals bekend vormt de bodem-pH de
chemisch meest belangrijke factor d1e
van mvloed IS op het grasbeheer Het
IS een maat voor het zuur of het alkalisch ZIJn van de bodem, bepaald door
de concentrat1e waterstoflonen in de
bodemoploss1ng. Zure bodems (pH <
7,0) hebben een hoge concentratie
waterstofionen en alkalische bodems
(pH > 7 ,0) hebben een lage concentratie waterstofionen.
De besch1kbaarhe1d van een aantal
voedingstoffen wordt 1n zure
bodems sterk beperkt D1t geldt voor
stoffen zoals stikstof, fosfor, ca lcium,
kalium en magnes1um Planten hebben dus moe1te om deze stoffen Uit
een zure bodem te betrekken. Daar
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gehouden worden door klei of organrsch materiaal zodat deze stoffen
ztch sneller door de bodem verplaatsten vra het daann bewegende
water. Daardoor logen deze stoffen
snel utt en wanneer ze met het
water voorbrj de wortelzone ZIJn
gezakt ZIJn ze voor de planten n1et
langer beschikbaar
Eén voor de planten essentieel element. bonum. IS neutraal, dus zonder negatreve of positreve lading In
de vorm van boorzuur IS deze stof
voor de plantengroei in kle1ne hoeveelheden nod1g Grassen hebben
minder bonum nod1g dan bladplanten.

komt nog bij dat potentreel grftrge
elementen zoals alumrnium en mangaan rn een zure bodem jurst makkelijk VriJkomen. Er zrjn maar wernrg
grassoorten dre onder zulke omstandrgheden goed presteren Bodem-pH
heeft dus een grote rnvloed op de
grasmat.

Kationen
De meeste door ons vra bemesting
aangevoerde voedrngstotfen bestaan
urt posrtief geladen ionen Drt noemen we katrenen Deze katrenen
worden aangetrokken door negatief
geladen oppervlakken van klei en
organrsch materiaal rn de bodem.
Wanneer de katrenen op deze katronenurtwissehngsplaatsen op kier of
organrsch matenaal worden gebonden kunnen ze langzaam aan de
bodem worden afgestaan en later
door de planten worden opgenomen .
Er ziJn ook negatref geladen voedrngstoffen. Deze bestaan rn de vorm van
stikstofnrtraat, fosfaten, sulfaten,
chloor en molybdeen Door hun
negatieve ladrng kunnen ze nret vast-
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K.U.V.
Het vermogen van de bodem om
kationen te b1nden is belangnJk.
Wanneer het aandeel kle1 en organrsch matenaal rn de bodem groter
wordt neemt ook het vermogen
katrenen uit te w1sselen toe .
Katronenurtwrssel1ngsvermogen
(K.U.V) rs een rndrcator van het vermogen dat de bodem heeft om voedrngstoffen vast te houden. De term
is gebaseerd op de ergenschap van
negatref geladen bodemdeeltJeS om
positief geladen ronen aan te trekken.
Zandgrond heeft een lagere KUV
dan klergrond, daarom moeten we
zandgronden wat vaker een kleine
mestgrft geven. Door de lage KUV
worden de voedingstoffen worden in
de zandgrond nret vastgehouden
Kiergrond houdt echter de voedrngstoffen beter vast, de stoffen blrJven
rn de bodem en zijn gedurende een
lange penode voor de planten
beschrkbaar.
Hoewel KUV een belangnJke rol
speelt brj het opnemen van voedingstoffen is het nret de hoofdfactor
Dat is het aandeel organ1sch materiaal waardoor de hoeveelheid stikstof
en andere voedrngstoffen wordt
bepaald. Zo speelt het organ1sch
materiaal onder een golfgreen een
doorslaggevende rol biJ het gezond
houden van de grasmat, meer nog
dan het KUV. Het organische matenaal bindt de st1kstofreserves.

om te zren hoe de nrveau's voedrngstoffen zich gedragen in hun greens.
Regelmatig testen is van grote waarde, voorat rn zandrge wortelzones
waar verandenngen zrch erg snel
kunnen voltrekken. Monsters kunnen het best van elke green worden
genomen. Probeer de beste, de
slechtste en de gemrddelde green te
rdentrficeren. Representatieve monsters (van enkele greens, als maatstaf
voor alle ovenge greens) kunnen
slechts brUikbaar ZIJn wanneer alle
greens van de baan op dezelfde
manrer zijn aangelegd en onderhouden
Neem de monsters elk Jaar op dezelfde t1jd, op dezelfde diepte en maak
gebrurk van hetzelfde- bij voorkeur
een onafhankelijk -laboratonum. Zo
ehmrneert u een aantal vanabelen
dat de rntegnte1t van de gegevens
zou kunnen aantasten. Monsters
moeten n1et eerder dan dne weken
na een bemesting worden genomen
Voedrngstoffen kunnen m een laboratonurn op een aantal manreren
worden gescherden, we zten als het
om sportveldgrassen handelt een
zekere standaardisatie optreden rn
de WIJZe van onderzoek. Het is meer
de 1nterpretat1e van de resultaten dte
aanleiding geeft tot verwarnng.

Manieren van bodemanalyse
De rnterpretatte van een chem1sche
bodemanalyse kan m het algemeen
op twee manreren plaatsvmden De
eerste manter rs betrouwbaar gebleken en rs de tradrtronele methode
van voorspellen hoeveel voor de
planten beschrkbare voedrngstoffen
rn de bodem aanwez1g ZIJn of moeten
zijn. Het baseren van een gedegen

Periodieke bodemanalyse
De meeste greenkeepers laten penadlek een bodemanalyse urtvoeren
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bemestmgsprogramma waann de
bodem-pH en de reeds aanwez1ge
voedmgstoffen worden meegewogen IS een goede methode.
De tweede methode om de resultaten te mterpreteren is gebaseerd op
de verzad1gingsverhouding van de
kationen

Aanbevelingen
Aanbevelingen worden gedaan aan
de hand van het kwant1f1ceren van
een percentage kat10nenverzad1ging,
uitgaande van een 1n de agransche
wereld proefondervindeliJk bewezen
1deaal D1t percentage wordt
gewoonliJk aangetroffen m een neutrale bodem en IS n1et noodzakelijk
het opt1mum voor de groe1 van planten, maar IS het resultaat van het
vaststellen van de concentrat1es
natuurlijke elementen m de bodem.
H1eru1t volgt dat de aanbevelingen
u1tgaan van een pH van 7,0. Helaas
wordt h1erb1J voorbiJ gegaan aan het

fe1t dat greenkeepers ne1gen naar
het licht zuur houden van de
bodems waar de favoriete grassoorten op groe1en om ziektes en onkrUIden m te perken Door de bodem
hcht zuur te houden kan er een
slechte mvloed ontstaan op de
beschikbaarheld van sommige voedlngstoffen, maar het schiJnt het
en1ge m1ddel te ZIJn om de gewenste
grassen een voorsprong te geven op
het ongewenste straatgras.
Zoals u zich kunt voorstellen kan
deze methode een aantal afwijkingen in de bodem aan het hcht brengen, zoals gebrek aan koper of aan
bonum. In werkelijkheld komen we
zulke tekorten aan m1cronutnënten
zelden tegen .
De emge man1er om zeker te ZIJn dat
de proeven het goed mogelijk
maken de besch1kbaarhe1d van voedmgstoffen op JUiste WIJZe aan te
tonen IS het uitvoeren van een basisonderzoek . Interpretatle van de

resultaten dient te geschieden aan
de hand van proeven op grassen die
onder verschillende voed1ngsreg1mes
groe1en zodat eventuele symptomen
van tekorten nauwkeurig kunnen
worden aangetoond
De markt loopt over van producten
en de greenkeepers worden gebombardeerd met Informatie waann
wordt beweerd dat deze producten
het emde ZIJn voor een gezonde
grasmat In termen van meststof
moet u proberen n1et alleen op de
wetenschap te vertrouwen; het
behouden van een gezonde en Ziekteresistente grasmat IS vooral een
kwest1e van u1tgek1ende onderhoudsprocedures en van een verantwoord stikstofbeheer.
Dame/ Bmns IS agronoom voor het
STRI m de reg1o Midlands. U kunt
Dame/ en zijn team bereiken v1a
email info@stn co.uk of via de
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betrouwbaar,
multifunctioneel en
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